Cynllun llifogydd personol

Enw:

Rhifau defnyddiol:
Rhestr cysylltu
gyffredinol

Enw cwmni

Floodline

Cyfoeth Naturiol
Cyrmu

Enw person
cyswllt

Teleffon
0345 988 1188

Darparwr trydan
Darparwr nwy
Cwmni dŵr
Darparwr teleffon
Cwmni yswiriant
a rhif polisi
Cyngor lleol
Gorsaf radio leol
Gwybodaeth teithio / tywydd

Lleoliadau allweddol:
Man diffod/cau gwasanaeth

Disgrifiad o’r lleoliad

Trydan
Nwy
Dŵr

Pwy all helpu?
Cydberthynas

Enw

Manylion cysylltu

Sut fedrant helpu?

Perthynas
Cyfaill neu gymydog

Cyfoeth Naturiol Cymru | Cynllun llifogydd personol

1

Beth fedrwch chi ei wneud pan fyddwch yn derbyn rhybudd llifogydd?
Gweithredu

Lleoliad

Y Cartref
Symudwch ddodrefn ac eitemau trydan i fyny’r grisiau
Rhowch fyrddau llifogydd, polythen a bagiau tywod yn eu lle
Gwnewch restr nawr o beth fedrwch ei symud i’r lloft neu i ffwrdd o’r perygl
Diffoddwch y cyflenwadau trydan, nwy a dŵr
Rholiwch garpedi a matiau
Oni bai bod gennych amser i’w tynnu i lawr, codwch y llenni dros y rheilen
Symudwch eitemau o werth sentimental i fan diogel
Rhowch ddogfennau pwysig mewn bagiau polythen a’u symud i fan diogel
Yr ardd a thu allan
Symudwch eich car i ffwrdd o’r ardal perygl llifogydd
Symudwch unrhyw eitemau mawr neu rydd neu gosodwch bwysau trwm arnynt
Busnes
Symudwch ddogfennau pwysig, cyfrifiaduron a stoc
Rhydbuddiwch staff a gofynnwch am eu help
Dylai ffermwyr symud anifeiliaid a da byw i fan diogel
Symud o’ch cartref – Paratowch becyn llifogydd o flaen llawe
Rhowch wybod i’ch teulu neu’ch ffrindiau y gall y bydd rhaid i chi adael eich cartref
Casgwlch eich pecyn llifogydd at ei gilydd a chynhwyswch dortsh, dillad
cynnes a dwrglos, bwyd, teganau ar gyfer plant ac anifeiliaid anwes, menig rwber
a welingtons

Beth fedra’i ei wneud nawr?
Rhowch ddogfennau pwysig y tu hwnt i
gyrraedd llifogydd a’u diogelu mewn polythen

Nodwch pa bethau fyddai angen i chi fynd
gyda chi petai’n rhaid i chi adael eich cartref

Gwiriwch fod eich yswiriant yn darparu
sicrwydd i chi rhag llifogydd

Gwnewch gynllun llifogydd a pharatowch

Edrychwch ar y ffordd orau o atal llifddwr rhag
dod i mewn i’ch eiddo

Canfyddwch o ble fedrwch chi gael
bagiau tywod

Canfyddwch pwy all eich helpu

Deallwch y codau rhybiddion llifogydd

Ydych chi wedi gofyn am dderbyn rhybuddion llifogydd?
Os nad ydych, galwch Floodline ar 0345 988 1188 er mwyn gweld a yw eich ardal chi’n derbyn
rhybuddion llifogydd am ddim.
Rhowch wybod inni pan fyddwch wedi cwmblhau’ch cynllun llifogydd, trwy alw Floodline ar 0345 988 1188.
Bydd hyn o gymorth inni wybod pa mor barod yw pobl ar gyfer llifogydd.
Mae amryw fathau o offer diogelu rhag llifogydd ar gael i’w prynu, i’ch helpu i ddiogelu eich eiddo rhag difrod
llifogydd. Mae rhestr ohoynt i’w gael gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn www.bluepages.org.uk
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